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עיתונים וכתבי  -עת בלאדינו  ,שיצאו לאור באיזמיר בין

1842

ל 1923 -

העלהונוה הוהודלה באלזמלר
אבנר לוע
ראשיתה של עמרנונררו לארבו
העיתונות היהודית בתורכיה ראשיתה באמצע המאה
וכמעט

בלבדי ,

ה 19 -

למחקרה הוא עיתונות זו עצמה  .שני אוספים גדולים של העיתונות

בתורכיה .

היהודית

באיזמיר  .המקור

העיקרי ,

ודומני שהם יחידים בסוגם ובהיקפם

ובספרייה הלאומית בירושלים

מצויים במכון בן  -צבי

,

.

הופעתה של עיתונות יהודית בתורכיה היא פרי תהליך המודרניזאציה בקהילה

זו ,

כשם שהתפתחותה של העיתונות הנדונה תרמה להעמקת המודרניזאציה בקהילה .
העיתון היהודי הראשון בתורכיה הידוע
הטובה ) ,

הופיע בשנת

843ן

לנו ,

' לה בואינה

איספיראנסה '

בלשון לאדינו  ,כמו רוב רובם של העיתונים

( התקווה
היהודיים ,

.

שיצאו לאור בארץ זו מאז ועד היום  .העיתון היהודי הראשון בתורכיה שנוסד בידי

רפאל עוזיאל  ,יצא לאור לא בקושטא או בסאלוניקי  -שתי הקהילות היותר גדולות
ועשירות באימפריה העות ' מאנית

הכלכלית המזורזת במאה

ה 9 -ן .

אלא

-

כנראה משום התפתחותה

באיזמיר ,

הגידול הניכר ביצוא של צימוקים מזן חדש  ,שפותח

ביוזמת הסולטאן ( ונשא את שמו -

סולטאניה ) ,

.

של תאנים של כותנה  ,ובמיוחד של

טבק  -הביא בעקבותיו צמיחה כלכלית  -חברתית גדולה במערב אנאטוליה ובמיוחד

.

באיזמיר שהיתה נמלה העיקרי  .הביטויים הבולטים לצמיחה זו היו

מסילת  -הברזל ,

שנסללה מאיזמיר לאורך עמק מנדרס לאיידין והיתה קו  -הרכבת הראשון במזרח

.

התיכון  :הגירת מאות אלפי יוונים מיוון אל מערב אנאטוליה במיוחד אל

איזמיר ,

דווקא משזכתה יוון בעצמאותה  :צמיחת מרכזי  -ישוב אירופיים באיזמיר  ,על מערכת
מסועפת של מוסדות תרבות

וחברה .

כמו

:

בתי  -ספר ,

בתי  -חולים ,

תיאטראות

.

ומועדוני  -ספורט  ,וכן שירותים מוניציפאליים מפותחים יחסית לאלה שהיו נהוגים
באימפריה העות ' מאנית  .התפתחות זאת לא פסחה על הקהילה

היהודית ,

שנהנתה

מגידול דמוגראפי ומשיפור ברמת החינוך  .בתקופה זו פעלו הרבנים המפורסמים

ממשפחת פאלאג ' י המדפיס בן  -ציון רוציטי  .שהוציא לאור עשרות ספרים הדורים
בהם מהדורה חדשה של כל ספרי ' מעם

,

לועז ' .

פעילות עיתונאית התחילה באיזמיר כבר בהתחלת המאה

.

ה9-

,

כאשר הצרפתי

~

אלכסנדר בלאק הוציא לאור בעיר זו עיתונים בצרפתית בשמות שונים  .ן הפעילות
1

העיתונים נקראו

 Spectateur de l ' Orient ; Le ~Courrier de Srnymd :במקור תורכי שקראתי לפני

שנים רבות  ,ושמו נשכה ממני  ,כתוב שבלאק ביקש להוציא לאור את עיתונו בקושטא  ,אולם
הסולטאן חשש מחידוש כזה בבירתו ושידל את בלאק להשתקע

צ ' רצ ' יל עמד מאחורי הופעת ' לה בואינה

איספיראנסה ' .

באיזמיר  .באותו מקור צוין

שי '

ן

88

אבנר לוי

היחידה להוצאת עיתונות בתחומי האימפריה העות ' מאנית כולה נעשתה קודם  -לכן

על  -ידי השגרירות הצרפתית בקושטא

,

שפרסמה בסוף המאה

ה 18 -

עלוני  -מידע

וחילקה אותם חינם לאנשי המושבה הצרפתית המקומית  .אולם ספק אם עלונים אלה
ראויים להיקרא

' עיתונות ' .

על  -כן אפשר לראות בעיתונים שהוציא בלאק באיזמיר

עיתונים ראשונים  .שיצאו במזרח התיכון כולו  .מאוחר יותר יצאו העיתונים הרשמיים
של מצריים

( וקא מצריה  ) 1828 ,ושל האימפריה העות ' מאנית  OttomanJזע ) 1

. ) 1831

בקושטא בשנת
וליברפול ,

1840

הוציא לאור ויליאם

צ ' רצ ' יל ,

בגלל לחצים מצד הרוסים .

, 1843

כנראה

אפשר שהופעת ' לה בואינה איספיראנסה ' ( התקוה

דווקא לאחר שנסגר ' ג ' רידי  -חבאדס ' איננה

הטובה )

כתב עיתוני מאנצ ' סטר

את העיתון ' ג ' רידי  -חבאדס '  .עיתון זה נסגר זמנית בשנת
2

"

40ן .

ואין זה מן הנמנע

מקרית ,

.

שצ ' רצ ' יל היה קשור בצורה כלשהי  ,שפרטיה אינם ידועים לנו ביוזמתו של רפאל

עוזיאל  .בהקשר זה יצוין שהסוכנים של ' שעיר מזרחך עיתונו השני של רפאל עוזיאל .
בקושטא היו בריטים  .בסיכום  ,יש סבירות גבוהה להנחה  ,ש ' לה בואינה

איספיראנסה '

הינו העיתון המקומי הפרטי הראשון  .שיצא במזרח התיכון כולו  ,שהרי שגרירות
צרפת  ,בלאק וצ ' רצ ' יל היו מול " ים מן החוץ  ,לא רק בקרב היהודים  ,אלא בלשון
כלשהי ובקרב עם כלשהו באזור זה .

.

רק גליונות מעטים של ' לה בואינה איספיראנסה ' יצאו לאור ואף גיליון אחד מהם
לא

נשתמר ' ,

לומר ,

עד אשר נפסקה הופעתו מחמת קשיים כספיים  .אף  -על  -פי  -כן אפשר

כי הופעתו היא ציון  -דרך בתולדות יהודי תורכיה

בכלל ,

ואיזמיר

בפרט .

ובמיוחד בהתפתחות היצירה בלאדינו .

.

העיתוז היהודי השני שיצא לאור באימפריה העות ' מאנית וגם הוא באיזמיר  ,הוא
' שערי מזרח '

בספרייה

( . ) 1846

הלאומית ) .

ונשתמרו ממנו הגליונות

15 - 1

( חלקם במכון בן  -צבי וחלקם

אינני יודע אם יצאו ממנו גליונות נוספים  .מכל מקום  ,הוא לא

הוסיף להופיע במשך זמן רב  ,והופעתו נפסקה בגלל קשיים כספיים .
בשנת

. 1853

כאשר פרצה מלחמת  -קרים והציבור היה תאב

בקושטא העיתון ' אור ישראל ' ( בלאדינו ) .
קאסטרו  .עיתון זה לא האריך

על  -ידי בעל בית  -דפוס בשם ליאון חיים די

ימים ' .

2

ראה

3

על עיתון זה ראה  :ב ' מבורך  " ' ,פוארטס דל אוריינטה "  -שערי

ן

לידיעות ,

הופיע

 . 143ק 8 . Lewis , The Emergence ofModern Turkey, London 1961 ,

מזרח ' .

עלי ספר  ,ו  -ז  ,עמ '

. 216 - 213
4

מ ' קטן  ,שערך
הופיע

מ "ד

את הביבליוגראפיה של מ " ד גאון על העיתונות

' לה בואינה איספיראנסה ' ( ראה
גאון ) .

:

בלאדינו  ,הביע ספק  ,אם בכלל

העיתונות בלאדינו  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  ( ) 28להלן

אולם בהקדמה לעיתון ' שערי

מזרח ' .

, 1846

כתוב

במפורש

כי ' לה בואיגה

איספיראנסה ' יצא לאור .
5

 . 280ק aris 1896 ,

de l'Empire Oftoman ,
~

I'Histoire des [sraeYites

Franco ,

:

%4 .

אהרן די יוסף הזן

מיסיונרים הוציאו לאור בשנת

855ן

לפעילותם המיסיונרית בקרב היהודים .
ב 1860 -

בלאדינו .
בשנת

ישראלית '

6

יסד יחזקאל אפנדי גבאי  ,מעסקני קהילת קושטא  ,את עיתונו ' איל ג ' ורנאל

ישראלית ' ( העיתון היהודי ) .
7

את ' איל מאנאדירו ' בקושטא כמכשיר

עיתון זה  ,שאברהם גלנטי ראה בו את ראשית העיתונות

המשיך להופיע עד אמצע המאה
1864

ה , 20 -

בשינוי השם .

יסד עזרא בנונישתי  ,איש ירושלים  ,את ' איל בירדאדירו פרוגריסו

היהודית

( הקדמה

האמיתית ) .

העיתון היה מיועד ליהודי האימפריה

.

העות ' מאנית אך יצא לאור בפאריס  ,כי העורך קיווה לזכות בתמיכת חברת

כי " ח  .גם

.

נסיון זה לא עלה יפה העיתון הופיע במשך פחות משנה  ,והופעתו נפסקה בגלל
קשיים כספיים .
בשנות

למאה

ה 60 -

ה 19 -

הופיעו בווינה מספר עיתונים בלאדינו  ,שגם הם היו

מיועדים ליהודי תורכיה  .עיתונים אלה  ,שעורכיהם היו שם  -טוב סימו ויוסף

קאלבו " ,

.

יצאו לאור בוינה שנעשתה באותו זמז מרכז של דפוס בלאדינו כתוצאה ממעורבותה

ההולכת וגוברת של הממלכה האוסטרו  -הונגארית בארצות הבאלקאן .
נסיונות נוספים להוציא עיתונים בלאדינו נעשו באותן שנים בסאלוניקי  .יהודה
נחמד הוציא לאור
' סילאניק ' בעידודו
ימים ,

6

ב 865 -ן

את ' איל לונאר ' ( אור

הירח )  ,וי '

עוזיאל הוציא את

של הוואלי התורכי מדהאד פאשא  .גם העיתונים האלה לא האריכו

והופעתם נמשכה זמן קצר בלבד .

פעילות המיסיונרים בתורכיה היא נושא שטרם נחקר כראוי  .הם הוציאו לאור מאות פרסומי

תעמולה  .בין היתר תרגום התנ " ך ללאדינו  ,המבוסס על הפירושים הנוצריים לפסוקים הידועים מן
הספרים ישעיה ודניאל

:

ספר כתבי הקודש  ,תורה נביאים וכתובים  ,עם העתקה לספרדית בשנת

הקבצו ושימעו בני יעלוב לפ " ק  ,איזמיר .

.

.

7

 . 3ק stanbul , 1935

8

דוגמאות לעיתונים בערים

~

 ( /1 . Galante, LafresseJude'o -espagnole~ mondialeלהלן :

אלה .

ראה

:

גלנטי  -עיתונות ) .

.

מ " ד גאון העיתונות לפי המפתח .
69

ן

90

אבנר לוי

בשנת  1871חזרה איזמיר וזכתה בעיתון

יהודי .

ואף הוא נקרא ' לה בואינה

.

איספיראנסה '  .עיתון זה שנוסד בידי אהרון די יוסף חזן ( אדי " ח )  ,היה אחד העיתונים
החשובים ביותר
ב 1872 -

בלאדינו ,

והופעתו נמשכה

הופיע בקושטא ' איל

קארמונה  ,הופיע במשך
של יהודי תורכיה .

כ 60 -

טיימפו '

כ 50 -

שנה .

( הזמן ) .

עיתון

זה ,

שנוסד בידי דוד

שנה והיה  ,לדברי אברהם גלנטי  ,העיתון החשוב ביותר

9

מכאן ואילך היה לעיתונות בלאדינו קיום של ממש  .עיתונים הופיעו ברציפות
במספר הולך וגדל של ארצות  .לאחר

עצמאיות .

שסרביה .

הופיעו בהן עיתונים בלאדינו

.

בקהילות ספרדיות שמעבר לים כגון

:

;

רומניה

ובולגאריה נעשו מדינות

ומאוחר יותר הופיעו עיתונים בלאדינו

רודוס  ,מצרים  ,ארץ  -ישראל

וארצות  -הברית .

.

אולם ברבות הימים נסוגה הלאדינו בארצות אלו בפני הלשונות הלאומיות לרבות
עברית  ,והיא הוסיפה לשלוט בעיתונות היהודית שבתורכיה ובסאלוניקי בלבד  .בתום

מלחמת  -העולם הראשונה בא הקץ על העיתונות היהודית באיזמיר  ,ואלו חורבנה של
יהדות סאלוניקי בשואה שם קץ לעיתונות היהודית שלה  .כיום מוסיפים להופיע

בעולם כולו שני עיתונים בלאדינו  ,האחד באסתאנבול והשני

עוךנרברבן רוןידירכן גן

בתל  -אביב .

וז73מך.

)
~

כבר הזכרנו לעיל את שני העיתונים הראשונים  ,שהופיעו באיזמיר במשך  T ~ Tקצר וכן
את ' לה בואינה איספיראנסה ' ( השני )  ,שהצליח להתבסס  .אחרי  -כן יצא לאור בשנת
884ן

כתב  -עת ספרותי בשם ' לה בירדאד '

( האמת ) .

שהופעתו נפסקה לאחר גליונות

מעטים  .עורכו הראשי היה בכור בן  -גיאת  ,שלימים קרוא אלכסנדר בן גיאת .
ב 1889 -

אשר בשנת

יסד יעקב אלגראנטי עיתון
1891

בצרפתית בשם ' " Nouveljste

הפך להיות עיתון בלאדינו בשם ' איל

]'

( המודיע ) ,

נובילוסטה '  .בפרשה זו באה

לידי ביטוי מלחמת הלשונות בקרב היהודים בין צרפתית  ,שפת הקדמה והתרבות
האירופאית שקסמה

למשכילים ,

ובין

לאדינו ,

השפה ששימשה את

המון  -העם ,

ולאדינו ניצחה .
בשנת 897ן נוסף העיתון ' איל מיסיריט ' ( השמחה ) של אלכסנדר בן  -גיאת  .עיתון

זה היה בהתחלה דו  -לשוני

;

נתפרסמו בו מאמרים בתורכית ובלאדינו  ,אולם לאחר

מספר שנים הוא פורסם בלאדינו בלבד  .החלק התורכי שבו נועד למטלה כפולה

:

ללמד את לשון  -המקום לקוראים ולהביא את העולם היהודי לידיעת הסביבה הלא -

יהודית  .נראה כי מטלות אלו לא הושגו  .היו גם נסיונות נוספים מסוג זה  .מואיז פריסקו
הוציא לאור את ' איל
תורכית ,

9

אוסטאד ' ( המורה ) .

כתובה באותיות

גלנטי  -עיתונות  ,שם עמ ' . 3

רש " י .

העיתון הופיע במשך שנתיים בערך בלשון

כדי ללמד תורכית לקורא היהודי  .מאוחר יותר

ן

העיתונות היהודית באיזמיר

91

הוציאה גרציאלה בן  -גיאת את '  ' Les Annalesבצרפתית  ,ואלו מ " ד גאון הוציא את
' חברנו ' בעברית  .כל הנסיונות האלה לא הצליחו  ,והעיתונים הופיעו במשך זמן קצר
בלבד  .בעיתונות היהודית באזור זה שלטה לשון לאדינו .
בשנת

% 906

יצא לאור ' איל קומירסייאל ' ( המסחר ) של חזקיה וגד פראנקו  ,והוא

היה העיתון הרביעי שהופיע בו  -זמנית באיזמיר  .עיתון לה הצטיין ברמתו

הגבוהה ,

והיה אולי העיתון המתוחכם ביותר שיצא לאור בלאדינו  .הופעתו נפסקה

ב 1908 -

בשל עיסוקיהם האחרים של מייסדיו  ,הדודנים פראנקו .
כאשר נתחוללה מהפכת התורכים הצעירים

העיתונים

;

יצאו לאור באיזמיר

ב 908 -ן ,

' איל פריגונירו ' ( המכריז )  ,שיסד רבנו קוראיל ו ' לה בוז דיל פואיבלו ' ( קול

העם ) של ז ' וזיף רומאנו  .באותה שנה הוציא לאור אלכסנדר בן  -גיאת שלושה עיתונים
 האחד הומוריסטי  ,בשם ' איל סוייטארי '( בר  -המזל ) :

( המזל
1910

( הליצן ) ;

השני  -ספרותי  ' ,איל

מאזאלוזו '

והשלישי  -גם הוא הומוריסטי וכולו בחרוזים  ' ,איל קיסמיט

המשורר ) .

בשנת

1909

פואיטה '

נוסד העיתון ' באייראם ' ( החג ) של יום טוב אבוהב ; ב -

נוסד ' לה בוז די איזמיר ' ( קול

איזמיר )

של בכור חנה .

בערב מלחמת  -העולם הראשונה הופיעו באיזמיר עשרה עיתונים יהודיים

בהם

שלושה

יומונים

,

כולם

בלאדינו .

מסוגים

שונים

:

כלליים .

בקירוב ,

הומוריסטיים

וספרותיים  .פריחה זו של העיתונות היהודית היתה תוצאה של גורמים שונים

:

עלייה

דמוגראפית  .עלייה ברמת ההשכלה  ,שיפור בתנאי החופש האזרחי  ,לרבות החופש

לפרסם דברי דפוס ללא התערבות השלטון  ,שחל בעקבות מהפכת התורכים הצעירים .
בשנות מלחמת  -העולם הראשונה חלק מהעיתונים הפסיקו את הופעתם ונותרו המשת

.

הגדולים ( ' לה בואינה איספיראנסה ' ' איל נוביליסטה '  ' ,איל מיסיריט '  ' ,איל פריגונירו '

ו 'לה בוז דיל

פואיבלו ' )  ,שהמשיכו להופיע אך בהיקף מצומצם ביותר .

אחרי  19 % 8קמה העיתונות לתחייה והתחילה לצמוח שוב לזמן קצר  ,אולם עם תום

מלחמת תורכיה  -יוון בשנת

% 922

בא עליה הקץ  .לאחר המלחמה פרצה

דליקת  -ענק ,

שהרסה את מחצית העיר ; היוונים  ,הארמנים ורוב הזרים עזבו את איזמיר ואת מערב
אנאטוליה בכלל
היהודים ,

;

גם היהודים היגרו בהמיניהם מן

שנאלצו לשתף פעולה עם היוונים .

תרבותית  ,נשארה בלי עיתון יהודי  .בשנת

העיר ,

איזמיר ,

% 923

ובהם רוב העיתונאים

שנידלדלה הן כלכלית והן

יצא לאור העיתון היהודי האחרון

באיזמיר  ' .איל מונדו ' ( העולם ) של א ' שוחאמי  .בשל סיבות לא  -ידועות הפסיק עיתון זה

להופיע תוך שנה מיום הופעתו  ,ומאז נותרה איזמיר היהודית ללא עיתון משלה  .כמה
עיתונאים בתוכה  ,כמו ראובן קטן ואסתר מורגיז אלגראנטי  ,כתבו על עירם בעיתונות
היהודית של אסתאנבול  ,וזה מה שנותר מהפעילות העיתונאית היהודית הפורה
והתוססת שהיתה בעיר זו  .מהעיתון ' איל מונדו ' מצויים בידינו שני גליונות בלבד  ,והם

מהווים תעודה חשובה לתולדות יהדות איזמיר באותו פרק  -זמן .

העיתונים וכתבי העת בלאדינו באיזמיר  842ד
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לצד כתבי  -העת צוין כוכב

לוח כרונולוגי של העיתונים
סדר הנתונים בלוח הבא הוא כדלהלן  :שם העתון  ,תרגומו לעברית  ( ,במספר
ללאדינו ) ,

שמו בעברית ותרגומו

2

ניתן

שנות ההופעה  ,שם העורך  ,תדירות ההופעה של

העתון ואופיו .
לה בואינה איספיראנסה  ,התקוה

שערי

מזרח  ,פואירטאס דו

לה בואינה
לה

הטובה , 1843 ,

אוריינטי 1846 ,

איספיראבסה  ,התקוה הטובה ,

בירדאד  ,האמת , 1884 ,

ספרותי  -מדעי .
איל נוביליסטה  ,המודיע ,

רפאל עוזיאל  ,דו  -שברצון ,

כללי .

 ( ? )  ,רפאל עוזיאל  ,דו  -שבועון  ,כללי . , 1922 - 1871אהרן די יוסף חזן  ,שבועון  ,כללי .

בכור ( אלכסנדר ) בן  -גיאת  ,דוד בן  -עזרא  ,רפאל קורי

, 1922 - 1891

; דו  -שבוען ,

יעקב אלגראנטי  ,שלוש פעמים בשבוע ומאוחר יותר

יומון  ,כללי .
איל מיסיריט  ,השמחה ,

, 1922 - 1897

אלכסנדר בן גיאת  ,שבועון עד יומון  ,כללי .

איל קומירסייאל  ,המסחרי
לה בוז דיל פואיבלו  ,קול
איל פריגונירו  ,המכריז  , 1922 - 1908 ,יצחק כהן אריה  ,שברצון  ,כללי .
איל מיסיריט פואיטה  ,השמחה משוררת ( ?  , ) ? . . . 1908 . . .אלכסנדר בן גיאת  ,תדירות לא קביצה ,
, 1909 - 1906 ,

העם 1908 ,

הומוריסטי

חזקיה ~ ראנקו  ,שבועון  ,כללי .

, 1919 -

ז ' וזיף רומאנו  ,שבועון  ,כללי .

בחרוזים .

איל
איל קיסמיט פואיטה או איל קיסמיט די
מאזאלוזו  ,בר  -המזל ,

1909

-

( , ) ? 1914

אלכסנדר בן גיאת  ,שבועון  ,ספרותי  -מדעי .

מארטיס  ,בר  -המזל משורר או בר  -המזל של יום

שלישי  , ) ? 1914 ( - 1909 ,אלכסנדר בן גיאת  ,תדירות לא סדירה  ,הומוריסטי בחרוזים .
איל סוייטארי  ,הליצן  , ) ? 1914( - 1909 ,אלכסנדר בן גיאת  ,ירחון  ,הומוריסטי .
באייראם  ,החג ,

1909

-

( , ) ? 1911

יום טוב

אבואב  ,שבועון ,

כללי .

לה בוז די איזמיר  ,קול איזמיר 0 ,ו , 1922 - 19בכור חנה  ,שבועון  ,כללי .
איל סארסילייו  ,העגיל  , ) ? 191 1 ( - 1910 ,יום טוב אבואב  ,שבועון  ,הומוריסטי  -ספרותי .
איל לאבוראד1ר  ,הפועל ,
שלום ,

איל

, 1922 - 1919

, 1914 - 1913

ליאון בכר אליה  ,דו  -שבועון  ,ספרותי מדעי .

ג ' וזיף רומאנו  ,יומון  ,כללי .

מונדו  ,העולם  ,א  .שוחאמי  ,שבועון ,

כללי .

(4
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דזונירנונאים באמזכויר  -רקעם  ,מביעיהם והישגיהם

.

.

רפאל עוזיאל העורך והמו " ל של שני העיתונים הראשונים בלאדינו מציין בהקדמתו
ל ' לאס פואירטאס די אוריינטי ' מיום ל ' כסלו תר " ו את יעד עיתונו והקשיים שבהופעתו
( העמוד הראשון של

.

שבו נתפרסמו דבריו קרוע ובלוי וחסרים בו מלים

העיתון ,

ומשפטים  ,ובכל זאת עיקרי דבריו ניתנים להבנה )  .בהתחלת דבריו מתנצל העורך לפני
קוראיו על החסרונות והפגמים שימצאו בעיתון

,

ובמיוהד הוא עומד על הבעיות

הקשורות בלשון ובסגנון  .תוך כדי כך הוא מספר על עיתונו הראשון
ב 3 -ן

שנת

סיון

איספיראנסה '

,

פרסמתי

5202

מודעות

על

בשם

עיתון

:

' לה בואינה

שעמדתי להוציא  -לאור בספרדית לבאנטינית  .הסיבה לכך

שהעיתון לא הוסיף להופיע היתה ההוצאות המרובות  .מספר המנויים  ,שהיה לי
להחתים ,

הכבוד

היה קטן  .ההכנסות לא כיסו אף את מחצית ההוצאות .

הוא מוסיף כי בכל אומה חסרונו של עיתון גורם לנזק גדול  .הוא מציין את עדיפותם
הרבה של עמי תורכיה על היהודים בגלל מספר דברים טובים שיש להם ואין ליהודים .
בין הדברים האלו

:

הדבר הראשון והחשוב ביותר הינו עיתון  . . .אני מקווה שתוך זמן

קצר ,

עם

פרסום מספר גליונות  ,יעלה בידי להראות את חיוניותו  . . .עבור עמנו  . . .על כל

שכבותיו  . . .העיתון יביא לחידוש דברים טובים רבים בעירנו  ,דברים טובים
ומועילים לאומה הישראלית ויפתח את שערי האור ויאיר את אחינו היושבים
בתורכיה  . . .עכשיו אני מחדש את עיתוני אבל עם יתרונות רבים  ,והוא יהיה
מעניין יותר לעומת קודמו  ,וודאי האיחור היה לטובה  . . .אנו משנים את שם
מ ' לה

העיתון

אסיפיראנסה ' ,

בואינה

ל ' שערי

מזרח ' . . .

היושבים

לאחינו

באירופה ישנם עיתונים רבים הן בלשון  -הקודש והן בלשונות שונים  . . .תראו את
הטוב שיש לאומה הישראלית  . . .המאמר הראשון בכל גליון צריך להיות על
האמונה ועל היהדות .

מהגליונות המעטים של ' לה בואינה איספיראנסה ' של אדי " ח שנשתמרו מצטיירת

למען הקדמה " .

תמונה של עיתון הלוחם

ן

.

עורך העיתון אדי " ח  ,גם חיבר והציג מחזות

כדי לממן בית  -ספר לבנות באיזמיר  .כמו  -כן הוא מחבר הרומאן הראשון בלאדינו ' איל
ג ' יקו אליעזר ' ( אליעזר

גם יעקב

אלקאנטי .

עימות עם הרבנים

AO

כך מציין גם
118 ,

י1

א'

הקטן ) .

עורך ' איל

השמרניים .
.

גלנטי ראה

 .ק . Istanbul 1937 .

שם  ,עמ '

. 119

(

)

:

נוליליסטה ' .

היה מלוחמי

הקדמה ,

שהטילו עליו חרם מספר פעמים .

des Ju s d'Analolie - lesJufs d'I?mir

,,

מ 11 ( ,צ

( להלן

:

גלנטי  -איזמיר ) .

~

1ן

sroire

והגיע לידי

גם מ ' איל

,

A.

ן
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אבנר לוי

בו5יליסטה ' נפרדו גליונות מעטים  ,ולא הראשונים שבהם  .ברם משהו על אופיו של
עיתון זה אנו למדים מתמונת  -הרקע של שמו  ,שבה נראים
בהרים ,

אוניית  -קיטור מפליגה

בים ,

פסלו של

רכבת יוצאת ממנהרה

:

גוטנברג ,

שמש

זורחת ועליה

כתובת ' מדע '  .רוב הגליונות של העיתון ' איל מיסיריט ' מצויים בידינו  .בגיליון הראשון
( 5 . 1 . 1897ן )

כותב

העורך .

א ' בן  -גיאת  ,שמטרתו איננה רווח כספי  ,אלא

:

אהבת הלדמה ורצון לתרום לקידום בנינו היהודיים  .אם בסוף השנה יסתיים
המאזן הכספי של העיתון ללא כל רווח

,

אנחנו נרגיש את עצמנו

מאושרים ,

.

משום שבכל מקרה תיזקף לזכותנו התרומה שתרמנו לחלק מעמנו  ,בכך שנתנו
להם את טעם הקריאה .
אנחנו נשתדל שעיתוננו יהיה מעין בית  -ספר  ,שבו יוכלו ללמוד כולם  ,מבוגרים
צעירים או בינוניים  . . .יהיו תמיד בשורותינו

מדעים ,

מחקרים על אנשים

.

מפורסמים סיפורים  ,שירה ושעשועים  .בכל זאת עיתוננו יהיה בעיקרו ספרותי
ולא פוליטי  -מדעי  .גם נעשה הכל כדי לעדכן את קוראינו על כל ההתפתחויות

.

החדשות  . . .מקווים שגם הנוער היהודי יבוא לקראתנו כפי שעשה ~ את הנוער
התורכי  . . .ייתכן שבנינו

המשכילים ,

שסיימו בתי  -ספר יבואו לעזרתנו וינהלו

תעמולה למען עיתוננו . . .
נוסף לכך  . . .בפרסום עיתון זה בספרדית נזכה אולי בעתיד בעיתון

תורכי  -יהודי ,

שיוכל לשמש מתורגמן בין העם היהודי ובין השלטונות העות ' מאניים .
מטרת העורך היתה אפוא להוציא שתי מהדורות  ,אחת בלאדינו ושנייה בתורכית  .אין

שום סימן שאכן יצאה המהדורה התורכית  ,אבל ב ' איל מיסיריט ' היה שער ועמוד שלם
בתורכית  .העמוד בתורכית נעלם אחרי כעשר שנים  .בהוצאת העיתון היה לבן  -גיאת
שותף תורכי בשם מחמד חולוסי ( ששמו הופיע בעיתון כבעל העיתון וכבעל

ואלו א ' בן  -גיאת היה

בן  -גיאת  .בין השנים

העורך ) .

הרשיון ,

לאחר כעשר שנים עברה גם הבעלות על העיתון לידי

1912 - 1910

.

נעדר העורך מאיזמיר ועריכת העיתון עברה

לאחיו ,

מוזיס בן  -גיאת .

היעדים העיקריים של ' איל מיסיריט ' .
היו

:

וכמוהו של רוב העיתונים היהודיים האחרים

לתרום לקדמה בין היהודים ולשמש פה לעדה היהודית לפני השלטונות

העות ' מאניים .
עתה נתאר בקווים כלליים את הרקע החברתי  ,המשפחתי  ,החינוכי והמקצועי של
העיתונאים היהודים באיזמיר 2 .י
אדי " ח

.

שהיה אולי בכיר העיתונאים היהודים באי ~ מיר במשך תקופה

ארוכה ,

השתייך למשפחת רבנים מפורסמת  ,שהיו בין מנהיגי הקהילה במשך מאות שנים  .שני
בניו  ,דוד ונסים  ,הלכו בעקבותיו  .אחיו של אדי " ח  ,בכור אליעזר חזן  ,היה רב ראשי
12

על העיתונאים ראה

 :שם  ,עמ '  ; 125 - 118על עסקני ציבור

ופעליהם שם  ,עמ ' . 93 - 86

-

שם  ,עמ '

 ; 27 - 16על ארגונים
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במצרים  .גם אברהם גלנטי  ,עיתונאי פעיל אחר  ,היה נצר למשפחת רבנים  .הדודנים
פראנקו נמנו גם הם עם משפחת רבנים מפורסמת  .הרקע המשפחתי של העיתונאים
האחרים באיזמיר לא ידוע לנו בבירור  .דומני  ,שהפרטים שהבאנו מלמדים על תהליך
של מעבר של בנים

ממשפחות רבנים להשכלה חילונית ולתפקידים בתחומי

העיתונאות וההנהגה הקהילתית .

.

לעומת זאת הרקע החינוכי של עיתונאים באיזמיר ידוע לנו היטב  :כולם היו בוגרי
בתי  -ספר של כי " ח וחברים בארגון מסיימי כי " ח  .ין הם קיבלו חינוך חילוני מודרני

וחינוך יהודי מסורתי כאחד  ,ועל  -כן הם ידעו  ,נוסף ללאדינו  ,גם צרפתית וגם עברית .

רובם כתבו גם על נושאים דתיים  .אלכסנדר בן  -גיאת ליקט וערך את ספר ' לאס

פירלאס דיל תלמוד '  .דניאל גאון היה מומחה לתלמוד וחבר בית  -הדין הרבני

באלכסנדריה  .יעקב קאבולי וליאון דאנון היו מורים לעברית ולתנ " ך .
רבים

מהעיתונאים היהודים באיזמיר עסקו בהוראה  .נוסף לי ' קאבולי ולל ' דאנון .

שהוזכרו כבר  ,היה א ' גלנטי מורה ומפקח מטעם משרד החינוך העות ' מאני  ,ומאוחר
יותר מרצה באוניברסיטת אסתאנבול  .מוריס פראנקו היה מורה ומנהל בבתי  -ספר של

כי " ח ( ויצוין גם  ,כי יחד עם א ' גלנטי הוא היה מחלוצי ההיסטוריוגראפיה של יהודי
תורכיה ) .

גם נסים קארדוזו  .יצחק ג ' יאנה וי ' לאחאנה היו מורים  .אדי " ח היה מורה

.

.

לתורכית בבתי  -ספר יהודיים  .מ " ד גאון שבא מירושלים  ,היה מורה לעברית ובשהותו
באיזמיר כתב בעיתונות המקומית ואף הוציא לאור עיתון בעברית בשם

' חברנו ' .

עיתונאים אחרים הצטיינו בתחומי  -מדע שונים  .גד פראנקו היה משפטן וחיבר
חיבורים רבים בתחום זה בתורכית ובצרפתית  .א ' טאריקה היה כלכלן ומשפטן וחיבר

ספר על כלכלה בלאדינו  .נסים די יהודה פארדו ויעקב קאבולי היו בלשנים וחיברו  ,בין
היתר  ,מילונים בלאדינו .
דפוס היה מקצוע נוסף שהעיתונאים באיזמיר  ,ובמיוחד עורכים ומו " לים  ,עסקו בו .

התופעה הרווחת היתה שהמו " ל של העיתון עסק גם בהדפסה  ,כאשר העיתון נדפס

בבית  -דפוס משלו  .במקרים אלה העיסוק בדפוס היה רב  -לשוני  ,תוך כדי שימוש
באותיות

עבריות ,

ולאטיניות .

כך היה בעיתונים ' איל

' לה בוז דיל פואי לו ' ו ' איל
~

פריגונירו '  .תופעה פחות

יווניות ,

ערביות ,

יליסטה ' ,

ארמניות

מיסיריט '  ' ,איל נו
~
שכיחה היתה שבעלי בית  -דפוס ייעשו עיתונאים  .כך הדודנים חזקיה  ,גד ולוי פראנקו .
שהיו בעלי בית  -דפוס משוכלל באיזמיר וכתבו בעיתונים שונים  .הם שכרו לפרק  -זמן
יליסטה '  ,ומאוחר יותר

מסוים את העיתון ' איל נו
~
קומירסייאל ' יעקב בן סיניור  ,בעל בית  -הדפוס

.

הוציאו לאור עיתון משלהם  ' ,איל
' איל

משרוטייט .
'

הדפיס עיתונים

שונים וכתב בהם מאמרים שונים .

.

רוב העיתונאים באיזמיר לא היו עשירים התפרנסו ממשכורת ובקושי רב הוציאו
לאור את עיתוניהם  .ראיה לכך הפסקת הופעתם של רוב העיתונים הראשונים באיזמיר

נו

ראה את כתב  -העת של ארגון זה  ' -איל

גיאון ' .

איזמיר

1910

.

ן
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אבנר לוי

בגלל קשיים כלכליים  .עיתונאים מעטים

,

כגון הדודנים פראנקו  ,היו אמידים ולא

התקשו במימון עיתוניהם .

ירדאד ' הופיע

רוב העיתונאים התחילו את עיסוקם בעיתונאות בגיל צעיר  ' .לה

בשנת

1884

ביוזמתם של מספר צעירים  .ואף זו  ,רוב העיתונאים ~
היהודים שפעלו

בשנת

922ן

החלו את דרכם בשנות השמונים של המאה הקודמת  ,מכאן שהחלו את

דרכם כשהיו צעירים .
העיתונאים באיזמיר נמנו לרוב עם מנהיגי הקהילה ומילאו בה תפקידים מרכזיים .

אדי " ח היה יושב ראש האסיפה הכללית בשנת . 1909
וכן

חבר הוועד הגשמי בשנת

יושב  -ראש ופעיל בארגונים ציבוריים

מייסד ,

שונים ,

כמו

1891

ארגון השלום

:

והסולידאריות  ,ארגון ללימוד השפה העות ' מאנית וארגון

' עוזר דלים '  .ז ' וזוף סטורגו

סגן יושב  -הראש

ויושב  -הראש של

היה מזכיר האסיפה הכללית

ב , 1909 -

האסיפה ב 932 -ן  .בשנות . 1909
של

אדי " ח ,

הכללית

1917 1913

היה חבר הוועד הגשמי

ב 9 -ן. 19

-

ב 1920 -

.

היה חבר הוועדהגשמי  .דוד חזן בנו

ב  , 1908 -ב 909 -ן

ומזכ " ל האסיפה

וב , 1910 -

גד פראנקו היה יושב  -ראש האסיפה הכללית

ב 914 -ן ,

ובתור

משפטן היה מפקח על האינטרסים של הקהילה בעניינים משפטיים  .לאחר הגירתו
לאסתאנבול הוא מילא שם תפקידים דומים  .חזקיה פראנקו היה חבר הוועד הגשמי ב -
1911

ויושב  -הראש שלו

וב 1912 -

ב . 1912 -

לאחר הגירתו לרודוס מילא גם שם

תפקידים ציבוריים  .אלברט טאריקה היה חבר הוועד הגשמי
 1911וב 915 -ן ,

לאחאנה  ,נ '

ציבוריים

יושב  -ראש האסיפה הכללית
,

שונים ,

ב 1917 -

ב  . 1908 -ב . 1909 -

ב-

ויושב  -ראש ארגון בני ברית  .ג '

א ' לאחאנה וי ' בנסיניור וכן עיתונאים אחרים  ,שמילאו תפקידים

היו חברי הוועד הגשמי בתקופות שונות .

חלק מהעיתונאים באיזמיר היגרו מאוחר יותר למקומות אחרים והמשיכו
בפעילותם העיתונאית גם במקומות  -מושבם החדשים  .אלכסנדר בן גיאת היה שותף
להוצאה לאור של עיתון בלאדינו במצרים  .אחיו מוריס בן גיאת שימש כעורך באותו
עיתון ולפרקים התחלף עם אלכסנדר בתפקידים

.

יצחק ג ' יזאנה ערך את העיתון

בלאדינו ' לה טריבונה ' ( הבמה ) במצרים  .אברהם גלנטי הוציא במשך שנתיים במצרים
את העיתון ' לה בארה '

( המקל ) .

חזקיה פראנקו הוציא לאור עיתון בלאדינו ברודוס .

אשר לגורמי ההגירה של העיתונאים מאיזמיר  -חלקם עזבו משום שהיו

עובדי מדינה או בשירות חברת כי " ח והועברו לתפקידים במקומות אחרים

מ ' פראנקו  ,י ' ג ' יזאנה  ,א '

קארדוזו ,

ד ' גאון ואחרים

) ;

שהיגרו מאיזמיר למרכזים גדולים

א ' גלנטי .

הלקם לא היו אנשי איזמיר

במקורם ורק בעת שהותם בעיר זו השתתפו בעיתונות שלה ( מ " ד
יותר ,

(

מורים ,

גאון ) .

וחלקם אל מעבר לים

:

היו

עיתונאים ,

גד פראנקו -

.

לאסתאנבול בכור חנה  -לניו יורק  ,חזקיה פראנקו  -לרודוס  ,שהיתה תחת שלטון
איטלקי והבטיחה עתיד טוב יותר  .בשנת

1922

כמעט בא הקץ על העיתונאים היהודים

באיזמיר  ,משום ששיתפו פעולה עם השלטונות היווניים  .או לפחות לא גילו התנגדות

.

להם בשנות  . 1922 - 1918כך  ,למשל  ,שימש ז ' וזיף רומאנו צנזור מטעם היוונים  ,ועם
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כניסת התורכים לאיזמיר הוא ברח ליוון  ,ואלו אלכסנדר בן  -גיאת ויעקב אלגראנטי
עברו לצרפת .

שני הגליונות הבודדים מהעיתון היהודי האחרון שיצא באיזמיר  ' ,איל
נותנים לנו פרטים

חשובים .

אף כי חלקיים

,

מונדו ' ,

על מה שהתרחש בעיר באותו זמן .

הקהילה נשארה ללא מנהיגות  ,והמוסדות חדלו לתפקד  .תוהו  -ובוהו שרר בקהילה .

אלפי פליטים יהודים הגיעו בחוסר כל לאיזמיר מהערים הסמוכות  .הקהילה  ,שהיתה
פגועה בעצמה בגלל הגיוס שנמשך שנים  .הרוגי

המלחמה .

הריסת העיר והחורבן

הכלכלי וההגירה ההמונית של יהודים ממנה  -היתה צריכה לקלוט פליטים אלה .

4ן

מטרת העיתון ' איל מונדו '  -וכמוהו של עיתון אחר  ,שכנראה רק גיליון אחד שלו
לדוגמה יצא לאורן  -היתה לעודד את הקהילה ולסייע בארגונה  ,להיות לה לפה
בפני השלטונות ולהתגונן מפני ההתקפות של התורכים עליה  .על שני הגליונות
היחידים של ' איל מונדו ' שהגיעו לידינו מצויות חותמות שונות בצרפתית  .ואחד מהם

נושא את השם א ' שוחאמי עם כתובת בפאריס  .אולי שוחאמי היה בתהליך של

הגירה ,

ואולי זו הסיבה לכך שהופעתו של עיתון זה נפסקה כעבור זמן קצר  .מכל

מקום .

.

חותמות אלה מעידות על קשר כלשהו שהיה בין ' איל

מונדו '

ועורכו לצרפת .

ההישגים של העיתונות היהודית באיזמיר ניכרים בתחומים שונים  .נראה להלן  ,כי
במשך הזמן צמחה מתוך העיתונות

היהודית ספרות יפה בת  -זמנה בלאדינו " ,

ן

פעילות

תיאטרונית ופעולות תרבות וחינוך שונות  .העיתונות תמכה בכל מוסד חינוך חדש
וגייסה תמיכה בו  ,ובדרכים שונות  ,לרבות

התרמה .

בארגוני הצדקה .

פעילותה של העיתונות היהודית הרחיבה את אופקיו של המון  -העם היהודי

.

והעלתה את רמת מודעותו הציבורית בעיקר על  -ידי מתן מידע על המתרחש בקהילה
ובעולם

היהודי  .גם

הדמוקראטיזאציה של הפעילות הקהילתית גברה הודות

.

לעיתונות  ,שכן עתה רבים יותר התעניינו בפעילות זו דנו בה והשפיעו על דרך ניהול
הקהילה ומוסדותיה  .הוויכוחים הגדולים בין תומכי הכולל לתומכי פאלאג ' י ( ראה
להלן ) ,

בין תומכי השחיטה החופשית לעומת השהיטה המוגבלת וכיו " ב  ,נערכו מעל

דפי העיתונים  .העיתונאי ז ' וזיף רומאנו היה מנהיג מחנה

הכולל ,

שהתנגד לפאלאג ' י .

ובשל כך הוא הוחרם והוגלה מהעיר  .אדי " ה היה מנהיג המחנה  ,שצידד בשחיטה

חופשית ( קוג ' יו ליברו ) ולאחר מהפכת התורכים הצעירים נבחר ליושב  -ראש האסיפה .
שהחליטה בחיוב על כך .
לסיכום ,

העיתונאי היהודי באיזמיר היה שייך לחלק מן העילית התרבותית של

העיר ומילא תפקיד פעיל בהנהגת הקהילה היהודית .

4ן

ילדי אישיר עד ימיני אלה מחקים במשחקם את הפליטים באזור ושרים  ' :איידין סי קימו אי נאה
נו

קידו  . . .טירוס

בומביס  ( ' . . .נשרפה איידין כליל ולא נשאר ממנה כלום  . . .פצצות ויריות . ) . . .
של ' איל

מונדו ' .

שנת

15

על כך אנו למדים מגיליון

6ן

ראה  -אבנר לוי  ' ,הלאדינו והיצירה הספרותית בה '

17

ירושלים תשמ " ב  .עמ '  19כ . 126 -

923ן
,

.

בקובץ הגות עברית בארצות

האיסלאם ,

ן
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קוראי  -שעיתונים  -מספרם ורקעם
על  -פי מקורות תורכיים הוסיף צ ' רצ ' יל להוציא לאור את עיתונו  ,כאשר היו לו

מנויים בקירוב .

7ן

אפשר להסיק

מכך ,

200

שהעיתונים הראשונים בלאדינו  ,שלא יכלו

להמשיך בהופעתם  ,לא הגיעו למספר זה של מנויים  .עדות מעניינת בנדון אנו מוצאים

בגיליון האחרון של העיתון ' איל פרוגריסו ישראלית ' מפארים ( גיליון

 , 22שנת , ) 1864

הכולל רשימה של מנויי העיתון וסוכניו  .ברשימה מצויים בעיקר מוסדות ומנהיגים
של קהילות  .קוראי ' שערי מזרח ' היו בעיקר אנשי  -עסקים  .לפי ' איל מיסיריט '

מ5-

מכרו חמשת העיתונים היהודיים  ,שיצאו לאור באיזמיר באותו

זמן ,

באוגוסט

ביחד

, 1913

עותקים בקירוב  .וזאת כאשר הקהילה היהודית באיזמיר מנתה

3 , 000

.

נפש בקירוב או ששת אלפים משפחות ( אם נחשב חמש נפשות

30 , 000

למשפחה ) .

מכאן

שבממוצע היתה תפוצת העיתונות היהודית גיליון לכל שתי משפחות ( בהנחה שעיקר
תפוצתה של עיתונות זו היה בקרב הקהילה המקומית

בעיר ) .

מכירת העיתונים נעשתה

בעיקר באמצעות מנויים שנתיים  .שיטה זו הקשתה על התפוצה  ,משום שלרבים לא

היתה אפשרות לשלם סכום נכבד למדי מראש כדי לקנות עיתון  ,ואלו האמצעים
הכספיים המוגבלים שעמדו לרשות עיתונים אלה מנעו מהם אפשרות להדפיס מספר
ניכר של גליונות למכירה חופשית ובלחי מובטחת מראש  .העיתונים

הראשונים ,

' שערי מזרח ' ו ' לה בואינה איספיראנסה '  ,נמכרו למנויים בלבד  ,ואלו ' איל

נו5יליסטה '

( משנת ) 1891

נמכר גם ללא  -מנויים  ,והיה בכך משום צעד קדימה בפיתוח התפוצה .

באותם ימים לא היו ' מוכרי עיתונים ' כבזמננו  ,אלא עסקו בכך מספר רוכלים  ,מוכרי
תשמישי  -קדושה ומוכרי טבק  ,אשר שמותיהם וכתובותיהם פורסמו בכל גיליון של
' איל נו5יליסטה '  .רק מאוחר יותר נהגו להציג עיתונים במקומות ציבוריים כמו בתי -

קפה  ,ואלו סמוך למלחמת  -העולם הראשונה  ,כבר היה אפשר למצוא ' מוכר  -עיתונים '
בדומה לזה שבימינו .
עיתוני איזמיר נקראו ונרכשו גם על  -ידי תושבי הערים שבמערב אנאטוליה  ,מהם

שהיגרו מאיזמיר  ,אך הוסיפו לקיים קשר עם עיר  -מולדתם באמצעות העיתונות  .בין
הקוראים של עיתוני איזמיר היו גם העילית של המרכזים

וסאלוניקי

-

הגדולים  ,כמו קושטא

כשם שהעילית באיזמיר קראה את העיתונים

היהודיים ,

שיצאו

בקושטא ובסאלוניקי וכן עיתונים בצרפתית  -אולם בסך הכל  ,נקראו עיתוני איזמיר

על  -ידי היהודים באיזמיר  .ואכן עיתונים אלה היו לוקאליים באופיים .
העיתון הגיע אל המנוי שבעיר זרה בהתחלה באמצעות הדואר  ,ומאוחר יותר

באמצעות סוכני העיתון בערים השונות  ,ששימשו גם ככתביו  .חלוקת העיתון למנויים

באיזמיר עצמה נעשתה באמצעות ילדים  -מחלקים ( דיספארטידורים )  .לעתים קרובות
בא המנוי בעצמו אל מערכת העיתון וקיבל את
17
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התחלת שנה חדשה כמה גליונות חינם כפרסומת ללקוחות  -בכוח  .גם עיתונים חדשים

נקטו שיטת פרסום והפצה זו  .בין התמריצים שניתנו לקוראים  ,היו  :הנחה על ספרים
שהוציא העיתון לאור  :הגרלות עם פרסים ועוד  .בשלהי המאה

התחילה

ה 19 -

.

הפרסומת המסחרית בעיתונות וזו הביאה לחיזוקה  .רוב המודעות היו מאת
חברות  -ביטוח וחברות  -ספנות  .נדירות יותר היו מודעות של

רופאים ,

בנקים ,

של חנויות

.

מכולת של אופטיקאים ושל רוקחים .
עיתון כלל בממוצע שמונה עמודים  .בעבור מנוי שנתי לעיתון כזה שילמו שני

' מג ' יד ' זהב  .עיתונים לא מעטים כללו ארבעה עמודים  ' .איל קומירסייאל ' כלל

עמודים .

היקף  -שיא בעיתונות לאדינו .

תדירות ההופעה של העיתונים היתה אף היא בעלייה .

' שערי מזרח ' ( ) 1846

דו  -שבועון  ' ,לה בואינה איספיראנסה ' ( ן - ) 187שבועון  ' .איל
הופיע

16

פעמיים בשבוע  .באמצע שנת

1914

היה

נוביליסטה ' ( ) 1891

נעשו ' איל נוביליסטה ' ו ' איל מיסיריט '

יומונים  .יומון הופיע חמישה ימים בשבוע ( פרט לימי שבת וראשון  ,שהיו לאחרי ימי -
שבתון ) .

השבועונים הופיעו בימי שישי  :עיתונים שהופיעו פעמיים בשבוע יצאו בימי

שלישי ושישי  .לקראת פסח וסוכות יצאו העיתונים במהדורות מוגדלות  ,שכללו עד

40

עמוד ונמכרו במחיר מיוחד  .בשנות מלחמת  -העולם הראשונה חלה ירידה בתדירות

.

ההופעה של העיתונים ובמספר עמודיהם והוקטן גם הפורמאט שלהם  .בשנת
עם

סיום המלחמה  ,שופר מצבם של העיתונים והם הופיעו שוב בשישה

, 1918

עמודים .

שמונה ואף יותר  ,עד אשר סיבות חיצוניות שמו קץ לעיתונות זו  ,כאמור לעיל .

בסיכום  -מספר הקוראים של עיתונות זו היה בעלייה מתמדת כתוצאה מתהליכי
המודרניזאציה שנתחוללו בקהילה  .ציבור
בקהילה ,

הקוראים ,

שכלל תחילה את העילית

התגוון וכלל נשים רבות  ,נוער ואנשים מכל השכבות  ,שהתרגלו לקרוא

עיתון .

תרכי

העיתובים

רוב העיתונים היו כלליים בתוכנם וכללו  :חדשות  ,מאמרים  ,דברי  -ספרות

רומנים בהמשכים

ושירה )

.

מאגאזין  ,אקטואליה ושעשועונים  ' .לה

( סיפורים ,

ירדאו '

( 884ן )

היה כתב  -עת לספרות ומדע ולא עסק כלל בפוליטיקה  .גם ' איל ~
מאזאלוזו ' ( ) 1908
הוקדש כל  -כולו לספרות יפה  ' .איל מיסיריט פואיטה ' ו ' איל קיסמיט

פואיטה '

עיתונים בחרוזים שהיו ניתנים מדי פעם כתוספת חינם לקוראי ' איל
או

' איל

מאזאלוזו ' .

' איל

סוייטארי ' ( ) 1909

ו ' איל

סארסילייו ' ( ) 1910

היו

מיסיריט '

היו עיתונים

הומוריסטיים  ' .איל גיאון ' היה מעין שנתון של ארגון מסיימי בית  -הספר של כי " ח .
' שערי מזרח '

( ) 1846

היה עיתון כלכלי  ,אשר ידיעות מהשווקים ורשימות השערים

בבורסות שונות תפסו חלק ניכר מהחומר שנדפם בו  .בהקשר זה ראוי להזכיר  ,כי גם
העיתון היהודי הראשון

בעולם .

' לה גאזיטה די

אמסטירדאם ' .

היה מיועד לסוחרי

ן

ס0ו

אבנר לוי

העיר שבין היהודים הספרדים  ' .שערי מורח ' נהג לפרסם בכל גיליון מאמר או שיחה
בתחום

הדת והמוסר .

חדשות על אודות ' הוד מעלתו הסולטאן ' ועל גדולי

גם

האימפריה תפסו בו מקום חשוב  .יש לציין  ,שהעיתון היה פתוח לכל כותב  ,ובלבד
שלא יפגע בדת ובממשלה  .גליונות העיתון שבידינו הם תעודה מעניינת על תפיסת -
עולם ועל מערכת  -הערכים של חברה בשלב של ראשית הדרך למודרניזאציה .

' לה בואינה

כלל בדרך  -כלל בכל גיליון סקירה פוליטית

איספיראנסה ' ( ן) 187

וחדשות פוליטיות  :חדשות מהעולם היהודי הרחב  ,מהקהילות הספרדיות

הגדולות ,

מהקהילת איזמיר ומקהילות מערב אנאטוליה  :סקירות מהעיתונות העולמית
באנגליה ,

בגרמניה ,

( בצרפת ,

בארה " ב ) ומתן קטעים מצוטטים מתוכה וסקירת העיתונות

בלאדינו .

' איל
בשנות

נוביליסטה ' (  ) 1891נחשב
, 1809 - 1808

לביטאון של ועד הכולל  .לפחות בשני

ו , 1922 - 1920 -

נקט העיתון עמדה ציונית לוחמת  .אולי לא

במקרה בזמנים אלה היה השלטון התורכי רופף .

הצעירים  ,שנראתה בראשיתה ליבראלית

היוונים  .בסך הכל דמה ' איל

עשיר ומגוון יותר ממנו  .יש

ב 1908 -

התחוללה מהפכתהתורכים

; וב 1922 - 1920 -

נוביליסטה ' בתוכנו
לציין ,

פרקי  -זמן ,

היתה איזמיר כבושה בידי

ל ' לה בואינה איספיראנסה '  ,אבל היה

שעם הזמן הלך ונעשה מגוון ומתוחכם יותר

בתוכנו .

' איל

מיסיריט ' ( ) 1897

ולידיעות

כלליות .

הקדיש מקום רב יותר מקודמיו לענייני הקהילה  ,למאגאזין

הוא גם ניסה לחנך את

וטיפל בנושאים שונים בסגנון

ההמון ,

וברמה עממיים  .ענייני הפוליטיקה העולמית לא תפסו בו מקום חשוב .

' איל

קומירסייאל ' ( ) 1906

היה העיתון המתוחכם ביותר בלאדינו  .הוא היה מכוון

אל העילית וטיפל בנושאים  ,כמו

:

.

ניהל מערכות עיתונאיות נגד שתיית

' לה בוז דיל פואיבלו '

באיזמיר  .העיתון

( ) 1908

ועורכו ,

ותומכיה  .מאמצע המאה

פאלאג ' י לוועד
לשני

מחנות ,

ז'

אלכוהול  ,עישון ,

אמונות תפלות ו ' מלחמה ' .

עסק כמעט באופן בלבדי בענייני הקהילה היהודית

רומאנו ,

ה 9 -ן

.

פמיניזם  ,צמחונות ספורט תרבות ותיטארון  .הוא

היו חלוצי המאבק נגד משפחת פאלאג ' י

התחוללו באיזמיר מספר מאבקים בין משפחת

העדה  .האחרון שבהם  ,שפרץ בהתחלת המאה ה , 20 -

בדומה למאבקים שקדמו לו .

כאמור ,

פילג את העיר

שימש העיתון ' לה בוז דיל

פואיבלו ' מבצר למחנה הכולל  .עיתון זה לא עסק בענייני המדיניות העולמית  ,לא
בעולם היהודי ואפילו לא ביהודי קושטא וסאלוניקי ; רק יהודי מערב אנאטוליה זכו בו

לשימת  -לב ראויה  .היה זה אפוא העיתון הלוקאלי המובהק באיזמיר  .הגליונות
שראיתי הם משנות

, 1909 - 1908

כלומר התקופה שלאחר מהפכת התורכים

הצעירים .

.

בגליונות אלה משמיע העיתון קול בוטח ונועז יהודי  -לאומני לוחם  ,במיוחד נגד
היוונים ,

שאותם הוא מאשים באנטישמיות .

' איל פריגונירו '

( 908ן )

נשא תת  -כותרת ' ז ' ורנאל קונסירבטור '  ,כלומר עיתון

שמרני  .אך נשתמרו ממנו גליונות מעטים מכדי שנוכל לקבוע מה היה תוכנו  .גם

א'
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גלנטי מציין את שמרנותו של עיתון זה  ,מבלי לפרט במה היא באה לידי ביטוי 8 .י
' באייראם ' ( ) 1910

מהעיתון
, ) 1910

נשתמר גיליון אחד בלבד ( גיליון

 27מ 20 -

ביוני

ובו תופסות החדשות מאיזמיר ומהקהילה היהודית בה מקום רב  .מקום מועט

מוקדש לעולם היהודי ולאימפריה העות ' מאנית .
מהעיתון ' לה בוז די איזמיר '

( ) 1910

אחד מהם אופיו שונה  .בגיליון מיום

מצאתי שלושה גליונות מזמנים שונים  ,וכל

17 . 10 . 1911

תופסת מלחמת טריפולי את עיקר

השטח ובנוסף לה ישנן חדשות על איזמיר  ,על יהודיה ועל יהודי מערב אנאטוליה .
הגיליון מיום

15 . 9 . 1915

כולל מאמר ראשי  ,המשתרע על שלושה עמודים  ,בעניין

הדת  ,לרגל יום ראש  -השנה הקרב  .העמוד הרביעי מוקדש לחדשות המלחמה  .הגיליון
מיום

.

אחר כניעת תורכיה לבנות  -הברית מוקדש כולו לציונות וללאומיות

, 5 . 12 . 1918

היהודית .

' איל לאבוראדור '

( הפועל ) 1913 ,

היה  ,על  -פי עדות תת  -הכותר שלו  ,עיתון מדעי

ספרותי  .שרד ממנו גיליון אחד בלבד ( מיום

, ) 14 . 12 . 1913

והוא כולל מאמר על

הלשון העברית ומאמר שני על השלום בין עשיו ליעקב ( הכוונה לתורכים

וליהודים ) .

העמודים האחרים מוקדשים לחדשות בעניינים יהודיים  ,חדשות כלליות ולקט מתוך
עיתונים .

' שלום '
דיל

( 919ן )

פואיבלו ' .

הוא עיתונו השני של ז ' וזיף רומאנו  ,שבא במקום עיתונו ' לה בוז

בגליונו היחיד מיום

7 . 3 . 1919

מצוי מאמר על הציונות ועל עמדת

העיתונות היהודית כלפיה  .בעיתון ניתנות גם חדשות כלליות .

' איל

מונדו ' ( 923ן )  ,העיתון היהודי האחרון שהופיע באיזמיר  ,מצאתי ממנו שני

גליונות בלבד  .בגיליון מס '  15מיום 8 . 11 . 1923

בינטורה '

ומזל ) .

( שלום

חדשות פוליטיות

מופיע מאמר ראשי בשם ' פאס אי

העוסק בקץ מצב המלחמה בין תורכיה לבנות  -הברית

מארצות  -חוץ ,

;

חדשות מאיזמיר וידיעות מתחום המסחר  .בכתבה

סאטירית בשם ' קרוניקה די לה

קאליז ' ה '

( כרוניקה

מהרחוב )

מבקר הכותב את

התנהגות היהודים ברחוב ובמקומות ציבוריים .
גיליון

מס ' 17

מיום

923ן 22 . 11 .

ג ' ודייוס ' ( העיתונות התורכית

כולל מאמר ראשי בשם ' לה פרינסה טורקה אי לום

והיהודית ) ,

ובו מתלונן הכותב על התקפות העיתונות

התורכית על היהודים ועל האשמתו כי היהודים שיתפו פעולה עם הפולש

היווני .

.

הכותב מוסיף וטוען כי תורכים רבים מבקשים להשתלט על רכושם של היהודים
וקורא לממשלה

למנוע

מעשי  -גזילה

אלה .

המיוסדים

על

' סוציאליזם ' ,

שהיא

דוקטרינה מסוכנת  ,השואפת לפורר את החברה  .מן המאמר אנו למדים על מצבם
הקשה של

היהודים ,

שנותרו ללא מנהיגות וללא מוסדות

וארגונים ,

ואינם מענים

להתגונן  .במאמר נוסף באותו גיליון קובל ז ' אק לוי  ,שמאוחר יותר שימש כמנהיג

הקהילה  ,על התנהגות לא  -הולמת של הבחורות היהודיות  ,ה ' מתגנדרות ' ומציגות את

1 8

א ' גלנטי  -עיתונות ,

עמ ' . 13

ן
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אבנר לוי

עצמן לראווה ברחובות  ,כדבריו  .התנהגותן גורמת למריבות בין בחורים זרים -

.

מדובר כנראה בתורכים שהרי יוונים וארמנים לא נותרו בעיר לאחר ספטמבר
-

922ן

.

ובין צעירים יהודים המבקשים להגן עליהן  .שני המאמרים משקפים את מצבם

הקשה של יהודי איזמיר בתקופה זו  ,שהיו נתונים לעושק ולרדיפות מצד האוכלוסיה
התורכית  .גיליון זה כולל חדשות פוליטיות רבות מהעולם .
לסיכום הסקירה של תוכן העיתונות היהודית באיזמיר אפשר לומר  ,שהיתה זאת
עיתונות ' יהודית '  ,שניכרה בה הדאגה ליהודים באשר הם וגילתה עניין בכל הקשור
ביהודים בעולם  .כאשר פרץ משבר דרייפוס  ,הקדישה העיתונות באיזמיר מקום נכבד

.

לפרשה מיחתה נגד האנטישמיות וקראה לזיכויו של דרייפוס  .בשנת

1907

פתחה

.

העיתונות בהתרמה למען יהודי מארוקו  .פוגרומים ברוסיה מצבם הקשה של יהודי

רומניה  ,רדיפות יהודי פרס  ,מצב הפלשים ונושאים אחרים כיוצא באלה היוו מוקדי
התעניינות בעיתונות זו  .גם ההיסטוריה של

לרבות תולדות חייהם של

היהודים ,

יהודים מפורסמים  ,וחייהן של עדות יהודיות שונות  -זוכים לכיסוי נרחב  .המנהגים
היהודיים מקהילות רחוקות ממזרח וממערב מובאים בפרטי פרטים  .בנוסף לכך
מצאנו בעיתונות זו דברי  -ספרות של עדות יהודיות שונות וכן דיון בנושאים דתיים .

.

עניינים מחיי היהודים בתורכוה בכלל  ,ובאיזמיר בפרט אף הם היוו נושא קבוע
בעיתונות זו  .העיתונות תומכת ומגייסת תמיכה מצד הציבור במוסדות ציבוריים
מקומיים

:

במוסדות

חינוך ,

תרבות ורווחה .

אשר ליחסים בין היהודים לשכניהם

 -העיתונות לוחמת נגד התקפות על

.

היהודים  ,לפעמים בעוז רוח  .אלא קולה של עיתונות זו שהיתה בלשון לאדינו  ,לא

נשמע מחוץ למחנה היהודי  .ואף  -על  -פי  -כן היא תרמה לחיזוק המוראל בקרב
היהודים .
מעיתונות זו אנו

למדים ,

כי היהודים הותקפו בתקופות שונות על ידי

כולם ,

ארמנים  ,יוונים ותורכים  ,והיו תמיד בעמדת התגוננות .
שני נושאים מרכזיים בתקופה זו ראויים לטיפול נפרד  ,ובמסגרת זאת נעיר עליהם
בקצרה

:

האחד  -הציונות  ,והשני  -המאבק בין התורכים ליוונים .

אשר לציונות  ,רק לעתים רחוקות ביטאה העיתונות את העמדה האותנטית של

היהודים כלפיה  ,כגון מיד לאחר מהפכת התורכים הצעירים  ,או בתקופה שמכניעת
האימפריה העות ' מאנית עד להקמת הרפובליקה התורכית  .כל מה שנאמר בסוגיה זו

.

בזמנים אחרים  ,ובהם גילתה עיתונות זו עמדה אנטי  -ציונית מובהקת נאמר מכורח
המציאות ולא בתנאים של חרות הדיבור .

אשר למאבק התורכי  -יווני ביטאה העיתונות היהודית גישה קונפורמיסטית
ותומכת במי ששלט בעיר באותה שעה  .עד שנת  1918היתה עמדתה פרו  -תורכית  .היא
התנגדה

לעמדת

הבולגארים ,

המיעוטים ,

היוונים

( . ) 1918 - 1914

משנת

ששאפו

והארמנים ) ,

1919

להשתחרר

מעול

היתה נגד איטליה

התורכים

( ) 1911

( האלבאנים ,

ונגד בנות  -הברית

ואילך נוקטת העיתונות היהודית עמדה פרו  -יוונית  ,נגד

ן
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התורכים  .במאבק שבין הסולטאן ובין הלאומנים התורכיים בראשותו של מצטפא

.

כמאל  ,תומכת העיתונות בסולטאן  .לאחר כיבוש איזמיר מחדש בידי התורכים נוקט
' איל מונדו '  ,העיתון היהודי היחיד באיזמיר באותו זמן  ,עמדה פאטריוטית

תורכית ,

אף כי עם זאת הוא יוצא בהגנה נחרצת על היהודים נוכח לחצם של האוכלוסים
התורכים ,

העושקים אותם .

אחת התוצאות של פעילות העיתונות בלשון לאדינו היתה צמיחתה של ספרות יפה
חילונית בלשון זו  .הספרות החילונית בלאדינו צמחה מתוך העיתונות  .העיתונאים
הם  -הם שהיו הסופרים  ,המשוררים  ,המתרגמים וגם המול " ים שלה .
' שערי מזרח ' ( 946ן ) פרסם

בהמשכים את ' איסטוריה נאטוראל ' ( תולדות

הטבע ) ,

שהוא החיבור החילוני הראשון שהתפרסם בעיתונות לאדינו  .זה חיבור דידאקטי
שהיווה מעין שלב מעבר מהספרות הרבנית אל הספרות היפה החילונית  .שבתאי
ג ' אאין ציין במאמרו על הלאדינו באנציקלופדיה הספרדית 9 ,י כי באיזמיר פורסם ספר

בשם ' איסטוריה נאטוראל '  .סביר שחיבור זה פורסם תחילה בהמשכים בעיתון ואתר -
כך בנפרד כספר .
גם ' לה בואינה

איספיראנסה '

פרסם

ספרותיות ,

יצירות

מהן מתורגמות ומהן

.

מקוריות מהן שפורסמו בהמשכים בעיתון ומהן שיצאו לאור בנפרד כספרים .
עורך העיתון  ,חיבר את המחזות

של

פסח ) ,

ileligieuse

' אסתר '  ' ,משה

את הרומאן ' איל ג ' יקו

"

רבנו ' ו ' סימאנאס די

אליעזר '

( אליעזר

הקטן )

אדי " ח ,

פסח ' ( שבועות

וכן עיבוד למחזה

 1.מאת דידרו  ,שפורסם בשם ' רחל אין איל קונבינטו ' ( רחל במנזר ) .

חיבורים רבים מאלה שפורסמו בעיתון זה היו על נושאים יהודיים  ,כמו

סאלבאדור ' ( המושיע )  ' ,מסתרי היהודים '  ' ,תולדות היהודים ' של

הספרות היהודית .
'

.

' קדיש לפני כל נדרי ' ' דון שלמה

גרץ .

:

" איל

' תולדות

אברבנאל ' ועוד  .אדי " ח גם פרסם

את התקנון העות ' מאני של בולי  -המיסים ואת ' סיפורי אלף לילה

ולילה ' .

הפרסומים

בעיתון זה כללו אפוא חיבורים שימושיים  ,ספרות  -עזר  ,ספרות יפה על יהודים וספרות
יפה כללית .
גם ' איל נוביליסטה '
ישראל ' ,

' סודו של

( ) 1891

פרסם בהתחלה יצירות הקשורות ליהדות  ,כמו ' נשי

דניאל '  ,ועוד

יצירה מדעית

:

' המסחר ' מאת אלברט טאריקה

;

' נאנטאס ' מאת מי שהיה סנגורו של דרייפוס  ,אמיל זולה  .רק מאותר יותר פורסמו
בעיתון זה דברי ספרות כלליים  .אפשר לראות כי בשלהי המאה ה 9 -ן

זכתה הספרות

להכרה בזכות עצמה יויצירות ספרות פורסמו לאו דווקא מטעמים

פראגמאטיים .

.

פדאגוגיים  ,יהודיים וכיו " ב  ,אלא כיצירות שיש להן ערך לעצמן .

דברי הספרות שפורסמו ב ' איל

מיסיריט ' ( ) 1 897

היו מרובים יותר  ,והתאפיינו ביתר

גיוון  ,אבל גם ביתר וולגאריזאציה  .בין היצירות שפורסמו היו תרגומים ליצירות -
19
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.

עדות ש ' שערי מזרח ' הוסיף להופיע עד שנה זאת  .על חיבורים אחרים שפורסמו בתור ספרים ,
ראה

:

גלנטי  -איזמיר  :א '

יערי  ' ,הדפוס

היהודי

באיזמיר ' .

.

ארשת א ( תשי " ט ) .

ן

ו

04

מופת

אבנר לוי

בספרות  -העולמית ,

חיבורים מדעיים וגם ספרי

מתה .

מדע בדיוני וסיפורים

.

ארוטיים  .בהדרגה נתהווה ציבור קוראים די רחב שהקריאה נעשתה לו הרגל  ,ואולי
גם צורך  .והראיה לכך שבאותו זמן מופיע מוציא לאור של ספרות יפה ( אפרים

מלמד ) ,

שאינו קשור עם עיתון .
הופעת העיתונות והספרות היפה בלאדינו גרמו לשינויים חשובים הן בהרגלי -
הקריאה והן באופי הספרות של יהודי תורכיה

:

ספרות חילונית במקום תורנית  ,ספרות

.

לאדינו במקום ספרות עברית ריבוי יצירות מתורגמות מן הספרות העולמית במקום
יצירה וקריאה של ספרות שהיתה בעיקרה מקורית .

לתעוד ד377יר1רנור1
אשר ללשון  -עיתונות זו העדיפה כל דבר

' אירופאי ' ו ' מודרני ' :

ומכאן זלזול מסוים

בכל הקשור ל ' מסורת '  ,והדבר מצא את ביטויו הבולט בתחום הלשון  .העיתונאים נטו

להשוות את הלאדינו עם הספרדית המודרנית  ,וכל שהיה שונה בלאדינו מן הספרדית
נחשב

ל ' השחתה ' .

בלי להבין את הגורמים ההיסטוריים  ,שהביאו לדיפרנציאציה בין

.

שתי לשונות אלו ובלי לתפוס את משמעותה של לשון  -מגעים  -הם ניסו ' לתקן '
ולקרב את הלאדינו לספרדית המודרנית  .התיקונים חלו על כל התחומים

:

המבטא .

אוצר  -המלים  ,הדקדוק והתחביר  .נסיונות אלו נסתיימו בכישלון נחרץ  .לאדינו איבדה

את עצמיותה ולא נעשתה ' ספרדית ' על  -ידי כך  .בצדק קבעה הבלשנית סינתיה

קרוז ,

שלשונה של עיתונות לאדינו היא הדוגמה הגרועה ביותר מכל אופני הביטוי בלשון
את .

~

טרכום
איזמיר קדמה לכל עיר אחרת באימפריה העות ' מאנית ובארצות הבאלקאן בהופעת
עיתונות יהודית

בתוכה ,

והיהודים הקדימו את התורכים ואת המיעוטים האחרים

במדינה זו בהוצאת עיתונות  .הופעת העיתונות היהודית היתה חלק מתהליך של
מודרניזאציה וחילון בקרב היהודים  .היא שימשה אמצעי להרחבת האופקים של המון
העם ולהעלאת מודעותו החברתית והשתתפותו בחיי הציבור  .בפרוץ מלחמת  -העולם

הראשונה יצאו לאור בו  -זמנית יותר מעשרה עיתונים  .מהם שלושה יומונים .

באיזמיר ,

ותפוצתם הכללית היתה עיתון לכל שתי משפחות בממוצע  .מספר העיתונים ותפוצתם

מעידים על רמת השכלה מפותחת למדי  ,לפחות בדרגה של חינוך יסודי  .על עיתונות

.

זאת הקיז הקז  ,בהיותה בשיא פריחתה בשל גורמים חיצוניים בעיקר  .מכל

מקום .

קיומה הוא גם עדות וגם תעודה חשובה לתולדות היהודים באיזמיר ובתורכיה .

